
PODATEK ROLNY I LE ŚNY NA 2007 ROK 
  
  
            
Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym /Dz.U. z 2006 r. Nr 
136, poz.969 ze zm.) podmioty na których ciąŜy obowiązek podatkowy  od początku 
danego roku podatkowego, mają obowi ązek w  terminie do 15 stycznia 2007 roku , 
złoŜyć właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny i leśny  
sporządzone na formularzu wg. ustalonego wzoru. 
 
        Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego U rzędu Statystycznego - Monitor 
Polski nr 74, poz.745 z 17 pa ździernika 2006r. średnia cena skupu Ŝyta wynosi – 35,52 
zł. za 1 q  
 

Podatek rolny na 2007r 
                                       

1. dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba ha  przeliczeniowych ustalona na 
podstawie powierzchni, rodzajów i klas uŜytków rolnych wynikających z ewidencji 
gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego  

 
2. dla pozostałych gruntów – liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków 

 
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :  

 
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów tj. dla gruntów gospodarstw rolnych – 

równowartość pienięŜną 2,5 q Ŝyta x 35,52 zł. = 88,80zł. 
- od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozostałych – równowartość pienięŜną 5 q 

Ŝyta x 35,52 zł. = 177,60 zł.  
 

                                                            Podatek le śny  
  
obliczony według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadle śnictwa za pierwsze trzy 
kwartały 2005r. ( MP Nr 74 poz. 746 z 20 pa ździernika 2006r. i wynosi 133,70 zł. za 1 m³ 
 

1. Podstaw ą opodatkowania podatkiem le śnym stanowi powierzchnia lasu, 
wyra Ŝona w hektarach, wynikaj ąca z ewidencji gruntów i budynków 

 
- podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pienięŜną 

0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaŜy drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwa 

- dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i 
parków narodowych stawka podatku ulega obniŜeniu o 50% 

 
 
Podatek le śny za rok podatkowy wynosi: 
 

- od 1ha lasów równowartość pienięŜną 0.220 m³ x 133,70 zł = 29,414 zł  
- dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i 

parków narodowych 0.110 m³ x 133,70 zł. = 14,707 zł. 
 
 Podatek płatny jest na konto Urz ędu Gminy w Polskiej Cerekwi w Powiatowym Banku 
Spółdzielczym K ędzierzyn- Ko źle Oddział Polska Cerekiew nr 03 8882 1016 2002 000 0 
2408 0001 
 



UWAGA! Zgodnie z art.63 ustawy – Ordynacja podatkowa, w br zmieniu nadanym art.1 
pkt.30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o zmianie us tawy – Ordynacja podatkowa oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 143, poz .1199) podstawy opodatkowania, 
kwoty podatków zaokr ągla si ę do pełnych złotych w ten sposób, Ŝe końcówki kwot  
wynosz ące mniej ni Ŝ 50 groszy pomija si ę, a końcówki kwot wynosz ące 50 i wi ęcej 
groszy podwy Ŝsza si ę do pełnych złotych. 
Wobec powy Ŝszego nowe zasady zaokr ąglania powinny by ć stosowane: 
 

1) do wszystkich deklaracji (korekt deklaracji) składanych po dniu 1 stycznia 
2006r., dotyczących zobowiązań, których termin płatności upływa po tym dniu, 

2) w decyzjach/postanowieniach, które zostaną wydane po dniu 1 stycznia 
2006r. niezaleŜnie od tego czy będą dotyczyły zobowiązań, których termin 
płatności upłynął przed czy po dniu 1 stycznia 2006r.  

 
Natomiast dotychczasowe zasady zaokr ąglania powinny by ć stosowane: 
 

1) w korektach deklaracji za 2005r. i lata wcześniejsze, 
w decyzjach/postanowieniach, które zostaną wydane przed dniem 1   stycznia 2006r. 



 


